
Associate  
degree 
Voltijd

Volg ons op:

   facebook.com/TuinEnLandschap
 instagram.com/hogeschool_vhl
 twitter.com/hogeschool_vhl
 youtube.com/vanhalllarenstein

Deeltijd associate degree. Deze opleiding 
leidt je op tot de graad associate degree.

Duur   2 jaar, start: september
Locatie  Velp (bij Arnhem)
Taal   Nederlandstalig

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck bestaat uit een
online vragenlijst en eventueel aan
vullende adviezen. Meld je voor 1 mei  
aan zodat je je tijdig kunt verdiepen in  
de opleiding van je keuze.

● Diploma in 2 jaar
● Doorstuderen naar bachelor
● Creatieve opleiding
● Landgoed als leeromgeving
● Beplanting staat centraal
● Persoonlijke begeleiding
● Digitale technieken
● Realistische beroeps opdrachten

In twee jaar startklaar

Heb je je mbo- of havo-diploma behaald of ga je dat binnenkort 
halen? Of werk je al als mbo’er in het groenbedrijf en wil je je verder 
ontwikkelen om op hbo-niveau te kunnen werken? Dan is de associate 
degree Tuin- en Landschapsinrichting een goede keuze voor jou. 

In deze uitdagende en actuele opleiding houd je je bezig met grote en kleine 
projecten: woonwijken, straten, pleinen, bedrijventerreinen en natuur en 
recreatiegebieden. Je werkt aan zowel ontwerp, realisatie als beheer van de 
buitenruimte. Altijd met aandacht voor voor ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid, 
klimaatverandering, recreatie en groen. Jij levert als tuin en landschaps
inrichter straks op allerlei terreinen een bijdrage aan een duurzame en prettige 
leefomgeving. De enige keuze  die je nog moet maken is: ga je na twee jaar aan 
het werk of studeer je door in de bacheloropleiding? Jij bepaalt je toekomst!

TUIN- EN
LANDSCHAPS- 

INRICHTING

Kijk voor meer informatie op: www.hvhl.nl/tl-ad-vt



Naast onze open dagen organiseren  we   
ook meeloopdagen, 1-op-1 gesprekken  
met  studenten en docenten en andere  
events. Kijk voor actuele info en aanmelden op:  
www.hvhl.nl/studiekeuze.

Kom langs!

Mogelijke beroepen
• Projectmedewerker ontwerp en visualisatie
• Projectmedewerker techniek en calculatie
• (Assistent)beheerder buitenruimte
• Adviseur groen
• Zelfstandig ondernemer

Met je associate degree Tuin en Landschapsinrichting
kun je direct aan de slag. Op de arbeidsmarkt is grote 
vraag naar werknemers met een opleidingsachtergrond 
tussen mbo4 en hbobachelorniveau.

Associate degree
Een associate degree (ad) is een 2jarige opleiding op hbo 
niveau met een wettelijk erkend diploma. Hiermee vergroot  
je je kansen op de arbeidsmarkt. Met je addiploma Tuin en 
Landschapsinrichting (T&L) kun je naadloos doorstromen  
naar het 3e jaar van de bachelor T&L.

Toelatingseisen
CM EM NG NT

Havo e e e e

Vwo e e e e

Mbo Niveau 4

Kijk op de website voor de toelatingseisen en de bijbe horende 
procedure. Heb je vragen over toelating, neem  dan contact  
op met het Student Service Centre via inschrijvingen@hvhl.nl  
of bel 058 284 62 32.

Individueel - Groepswerk
65% 35%

15-20  contacturen per week
20-25   uren zelfstudie per week

Deze feiten en cijfers geven een schatting van de tijd die je in 
het eerste jaar aan je studie besteedt.

Voorbeeld studieopbouw
Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

1 Verkenning
Gereedschap

Ontwerp
Techniek & beheer

Landschap
Materialisatie

Atelier stad
Recreatie en natuur

2 Stedelijk ontwerp
Werkvoorbereiding
De groene wijk Stage

Landschapsontwerp
Ontwerp en detail
Park van de toekomst

T&Lbureau 
De ontwerper
De technieker
De groenmanager

“Na mijn mbo-opleiding 
zocht ik naar meer kennis 
en verdieping binnen het 

vakgebied’’
Friso Ebbers,

student associate degree

 Locatie Velp (bij Arnhem)

 Larensteinselaan 26a

 6882 CT Velp

  026 369 57 95

 info@hvhl.nl

 www.hvhl.nl

Deze folder is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De gegevens kunnen echter veranderen en daarom kun je aan de informatie 
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